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The best cartoons worldwide have been the focus of the International Cartoon Festival of Knokke-Heist
for 60 years. Cartoons 2021 presents the winners and a selection of 100 nominated cartoons. Admire
the cartoons, smile, be amazed or have a blast: this book is a lasting pleasure for yourself, your family and
your friends!

Waarom we niks van
de Oriënt begrijpen

KALENDER

HUMOR

ROMAN

De beste cartoons van over de hele wereld staan al 60 jaar centraal op het Internationaal Cartoonfestival
van Knokke-Heist. Cartoons 2021 presenteert de winnaars en een selectie van 100 genomineerde cartoons.
Bewonder de cartoons, glimlach, sta versteld of lach je een breuk: dit boek is een blijvend plezier voor jezelf,
je familie en je vrienden!

CARTOONS 2022 Knokke-Heist
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Dit wordt ons niet ontnomen: lezen
en ademloos het blad omslaan,
ver van de dagelijksheid vandaan.
Die lezen mogen eenzaam wezen.
Zij waren het van kind af aan.
Hen wenkt een wereld waar de groten,
de tijdelozen, voortbestaan.
Tot wie wij kleinen mogen gaan;
de enigen die ons nooit verstoten.

Ida Gerhardt

4

WIE WIJ WAREN. EEN GESPREK
HERMAN VAN ROMPUY & RIK VAN CAUWELAERT

Vier dagen lang zitten Herman Van
Rompuy en Rik Van Cauwelaert samen
aan een tafel in de kloosterbibliotheek
van Affligem. Ze blikken terug op de
steeds veranderende wereld zoals zij
die in de afgelopen driekwart eeuw
hebben beleefd en waargenomen. Geen
interview, wel een tweegesprek tussen
een politicus die als geen ander mee
vormgaf aan de Vlaamse, Belgische en
Europese geschiedenis van de voorbije
halve eeuw en een van de belangrijkste
Vlaamse journalisten van dezelfde
periode.
Herinneringen, ervaringen en
argumenten cirkelen om de grote vragen
van de afgelopen decennia heen. Of
het nu om het wegdeemsteren van de
katholieke kerk, de impact van Mei
’68, de grote politieke uitdagingen
van de twintigste eeuw, de groeiende
verwijdering tussen Vlaanderen en
Wallonië, de plaatsing van Amerikaanse
raketten en de Koude Oorlog of de
grote figuren uit de Vlaamse, Belgische

en internationale politiek gaat, altijd
spreken Van Rompuy en Van Cauwelaert
vrank, vrij en scherpzinnig. Vaak zijn ze
het tijdens dit gesprek onder vrienden
eens, soms spreken ze elkaar tegen.  
HERMAN VAN ROMPUY (1947)
was onder anderen directeur
van de studiedienst van de CVP,
partijvoorzitter, minister en eerste
minister, kamervoorzitter en voorzitter
van de Europese Raad. Hij publiceerde
al een zevental boeken bij Davidsfonds
Uitgeverij, met als laatste Mijmeringen.
Dagboeknotities en haiku’s 20042021 (2021).
RIK VAN CAUWELAERT (1950)
was fotograaf, sportjournalist en
politiek verslaggever. Later werd hij
hoofdredacteur en directeur van het
weekblad Knack. Momenteel is hij
politiek chroniqueur voor de krant
De Tijd. Begin 2021 publiceerde hij
bij Davidsfonds Uitgeverij De laatste
gouverneur. Alfons Verplaetse en

AUTEURS ZIJN BESCHIKBAAR
VOOR INTERVIEWS
BOEKVOORSTELLING
DIGITALE ADVERTENTIECAMPAGNE

15 x 23 cm
Hardcover met stofwikkel
Ca. 304 pagina’s
€ 29,95
Verschijnt augustus 2022
NUR 680
ISBN 978 90 223 3908 4

6

DE RUSSISCHE KRIM

Geschiedenis van een betwist schiereiland
EMMANUEL WAEGEMANS

De Krim, een schiereiland in de Zwarte
Zee, werd in 1954 door Sovjetleider
Nikita Chroesjtsjov aan Oekraïne
overgedragen. Een bijna symbolische
geste, die veertig jaar later grote gevolgen
had toen de Sovjet-Unie uiteenviel en
de Krim een onderdeel werd van de
onafhankelijke staat Oekraïne. In 2014
annexeerde de Russische president
Poetin de Krim en maakte er zo weer
een onderdeel van Rusland van. Het was
het begin van een bij momenten hoogoplopend conflict tussen Oekraïne en het
voormalige moederland Rusland.

In De Russische Krim. Geschiedenis
van een betwist schiereiland
vertelt Emmanuel Waegemans de
ingewikkelde geschiedenis van dit
exotische en zuidelijke stukje Rusland,
de Méditerranée van de Zwarte Zee, en
legt hij uit waarom het voor de Russen zo
belangrijk is én zoveel emoties oproept.
EMMANUEL WAEGEMANS (1951) is
emeritus hoogleraar aan de KU Leuven,
waar hij Russische literatuur en cultuur
doceerde. Hij schreef het standaardwerk
Geschiedenis van de literatuur in
Rusland, 1700-2000. Bij Davidsfonds
Uitgeverij publiceerde hij eerder
Sint-Petersburg. De droomstad
van de tsaar.

AUTEUR IS BESCHIKBAAR
VOOR INTERVIEWS
BOEKVOORSTELLING
DIGITALE ADVERTENTIECAMPAGNE

14 x 21,5 cm
Softcover
Ca. 196 pagina’s
€ 24,95
Verschijnt mei 2022
NUR 680
ISBN 978 90 223 3909 1
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HNITA

Hoe Heist-op-den-Berg een Europese jazzhoofdstad werd
JAN VAN DEN BROECK

Juul Anthonissen, oud-wielrenner,
ambtenaar, muziekliefhebber, journalist,
docent en voorzitter van het plaatselijke
Davidsfonds, deed wat hij altijd al had
willen doen: in zijn eigen Heist-op-denBerg een jazzclub openen. De Hnita Jazz
Club huisde na de oprichting in 1955
eerst in een dancing, later op een kleine
zolder en in een zaaltje boven het lokale
politiekantoor, om uiteindelijk onderdak
te vinden in een leegstaande hoeve. Al
heel snel slaagde Anthonissen erin de
allergrootste jazzartiesten een tweede
thuis te bieden. In de jazzscene werd
Heist-op-den-Berg stilaan het New York
aan de Nete.

Dit boek vertelt de geschiedenis
van deze onwaarschijnlijke jazzclub
aan de hand van de verhalen van
mensen die al die jaren op de eerste
rij zaten: muzikanten, jazzliefhebbers,
bestuursleden, sympathisanten en
toevallige passanten. Het resultaat
is een lappendeken van persoonlijke
geschiedenissen, door auteur Jan Van
den Broeck zorgvuldig met elkaar
verbonden en afgetoetst aan het rijke
archief van Juul Anthonissen, de man
die zich ooit liet betrappen op de
boutade ‘Ik moet helemaal niet naar
New York, New York komt naar mij
toe!’

Charles Mingus, Chet Baker, Gil Evans,
Keith Jarrett, Abbey Lincoln, Anita
O’Day, Dexter Gordon, Sun Ra, Art
Blakey, Bill Evans, Toots Thielemans,
Clark Terry, Branford Marsalis, Roy
Hargrove, Gregory Porter, Avishai
Cohen, Sons of Kemet, het is slechts
een kleine greep uit de artiesten die in
Heist de pannen van het dak speelden.
Belgische talenten als Robin Verheyen,
Jef Neve en Frank Vaganée zetten er hun
eerste stappen op het podium.

JAN VAN DEN BROECK (1984)
is antropoloog, copywriter en
bedrijfsjournalist. In een recent
verleden was hij verbonden aan de
KU Leuven en de Odisee-hogeschool,
en doceerde en publiceerde hij over
thema’s als stadsontwikkeling, stedelijk
sociaal werk en stedelijk samenleven.

DE GERESTAUREERDE HNITA-HOEVE HEROPENT
OP 23 SEPTEMBER 2022
PERSAANDACHT
DIGITALE ADVERTENTIECAMPAGNE

14 x 21,4 cm
Softcover met flappen
Ca. 240 pagina’s
€ 24,99
Verschijnt september 2022
NUR 662 / 669
ISBN 978 90 223 3910 7
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De val van Habsburg in de Nederlanden (1648-1815)
EDWARD DE MAESSCHALCK

Maar de traditionele rijkdom van de
Zuidelijke Nederlanden wekte na-ijver
op bij onze buurlanden. Het begerigst
toonde zich Frankrijk, dat eerst onder
Lodewijk XIV, dan onder Lodewijk
XV en ten slotte onder Napoleon
het land wilde aanhechten. Het
grootste slachtoffer werd de dynastie
van Habsburg, die de Nederlanden
voorgoed verloor: de Spaanse tak in
1713 en de Oostenrijkse tak in 1794.

In de geschiedschrijving van de
Zuidelijke Nederlanden (het latere België)
blijft de periode sinds de afscheiding
van Nederland (1648) tot aan de Slag bij
Waterloo (1815) doorgaans onderbelicht.
Rampen en oorlog teisterden het
land, dat machteloos opeenvolgende
buitenlandse regimes moest doorstaan.
Toch stammen de mooiste gebouwen in
ons land vooral uit die periode. In die
jaren verdubbelde de bevolking haast,
werden de meeste grote steenwegen
aangelegd, bloeiden de kant- en
katoenindustrie, ontstonden de eerste
steenkoolbekkens en werd de intensieve
landbouw een voorbeeld voor heel
Europa.

EDWARD DE MAESSCHALCK
(1946) is doctor in de geschiedenis. Hij
werkte jarenlang als programmamaker
voor de VRT-televisie. Bij Davidsfonds
Uitgeverij verschenen in deze reeks
eerder De Bourgondische vorsten
(1315-1530), De graven van
Vlaanderen (861-1384) en Oranje
tegen Spanje (1500-1648).

LANGVERWACHTE PAPERBACKUITGAVE
VAN HET BOEK DAT EERDER VERSCHEEN ALS
HET STRIJDTONEEL VAN EUROPA (1648-1815)
AUTEUR IS BESCHIKBAAR
VOOR INTERVIEWS

15 x 23 cm
Paperback
Ca. 368 pagina’s
€ 29,99
Verschijnt juli 2022
NUR 680 / 688
ISBN 978 90 223 3911 4
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VRIJHEID IS MEER DAN BLIJHEID
MARK VAN DE VOORDE

Leve de vrijheid! Wie zou iets anders
willen beweren? Maar wat is vrijheid?
Alvast niet zonder meer je zin doen.
Wie dat denkt, wordt al gauw de slaaf
van zijn instincten of botst met de
werkelijkheid en zijn medemensen.
Vrij ben je pas als je beseft dat je
brein weleens met jou aan de haal
gaat. Vrij ben je pas als je de waarheid
niet ontkent. Vrij ben je pas als je ook
anderen een plek onder de zon gunt en
samen met hen op zoek gaat naar een
rechtvaardiger samenleving. Vrij ben
je pas als er een overheid is die jouw
vrijheid waarborgt. Aan vrijheid kleeft
verantwoordelijkheid. Daarom dit boek
over de vrijheid die wordt afgeremd door
ons brein, bevorderd door de waarheid,
versterkt door solidariteit, verzekerd
door de democratie en mogelijk gemaakt
door ethiek.

MARK VAN DE VOORDE (1947)
studeerde politieke wetenschappen
en communicatiewetenschappen.
Hij was onder anderen zeventien jaar
hoofdredacteur van het weekblad
Kerk & Leven en zeven jaar
speechschrijver en raadgever van
Yves Leterme, Steven Vanackere en
Herman Van Rompuy. Vandaag is hij
onafhankelijk schrijver en columnist.
Hij publiceerde al veertien boeken.

EEN SPRAAKMAKEND ESSAY OVER EEN
HOOGST ACTUEEL ONDERWERP
AUTEUR IS BESCHIKBAAR
VOOR INTERVIEWS
DIGITALE ADVERTENTIECAMPAGNE

14 x 21,5 cm
Paperback
Ca. 168 pagina’s
€ 22,50
Verschijnt juni 2022
NUR 730
ISBN 978 90 223 3912 1
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WAAROM WE NIKS VAN
DE ORIËNT BEGRIJPEN

(En waarom we dat wel zouden moeten doen)
DIRK TIELEMAN

Najaar 1973. Vijftig jaar geleden. De
eerste autoloze zondagen. De olieprijzen
zijn de hoogte ingeschoten. Een vat olie
kost in één klap vier keer meer. Nooit
keert de oude prijs nog terug. Het is het
begin van een machtswissel die de wereld
ingrijpend verandert. De olielanden in
het Midden-Oosten worden schatrijk
en eisen hun plek op. De islam rukt op,
er ontstaan al heel vroeg Islamitische
Staten.
Dirk Tieleman reisde al in 1969
naar het Midden-Oosten en bleef in
de daaropvolgende halve eeuw een
bevoorrechte getuige. Als journalist
zat hij mee in het vliegtuig waarmee
ayatollah Khomeini vanuit Parijs naar
Teheran terugkeerde. Nadien versloeg
hij revoluties en oorlogen in Iran, Irak
en Afghanistan en trok hij als reiziger
door de Oriënt, door Centraal-Azië naar
Vladivostok in het verre Siberië en naar
Chongqing voorbij de Oeigoeren.

Hij zag hoe China in die regio – zonder
dat iemand in het Westen daar acht
op leek te slaan – de dominerende
wereldmacht werd.
In dit boek blikt Dirk Tieleman
terug op meer dan vijftig jaar Oriënt.
Wat heeft hij er gezien? Wat heeft
hij er geleerd? Waarom is hij ervan
overtuigd dat wij moeten weten wat er
in die regio aan de hand is? Waarom
begrijpen we er niks van? Wat is er dan
zo belangrijk? Voor ons, nu? Voor onze
kinderen later?
DIRK TIELEMAN (1940) is journalist
en auteur. Hij was jarenlang een van
de bekendste buitenlandjournalisten
van de VRT-nieuwsdienst en maakte
als verslaggever de belangrijkste
gebeurtenissen in het Midden-Oosten
en Centraal-Azië aan den lijve mee.

Het levenswerk van een iconisch
buitenlandjournalist
AUTEUR IS BESCHIKBAAR
VOOR INTERVIEWS
BOEKVOORSTELLING
DIGITALE ADVERTENTIECAMPAGNE

14 x 21,5 cm
Paperback
Ca. 400 pagina’s
Ca. € 29,99
Verschijnt augustus 2022
NUR 692
ISBN 978 90 223 3913 8
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KIND VAN ALEPPO
WAJIH RAYYAN

Kind van Aleppo is het op waargebeurde feiten gebaseerde verhaal
van een Syrisch gezin dat gedwongen
wordt zijn land te verlaten door de
burgeroorlog. Ayla is twaalf jaar oud,
en begeleid door haar grootvader Latif
vertrekt ze uit Syrië naar een onbekende
bestemming. Ze belandt in Syrië, Turkije,
Griekenland… en uiteindelijk in België.
De reis van Ayla en haar familie is in
eerste instantie een vlucht voor de dood,
waar angst en opluchting, vertrouwen en
twijfel elkaar eindeloos aflossen. Maar
het is vooral ook een menselijk avontuur
doordrenkt met liefde, vriendschap en
mooie ontmoetingen. Hoop is altijd nabij.

WAJIH RAYYAN (1949) emigreerde
in 1967 als achttienjarige van
Jordanië naar België. Hij werkte
eerst als arbeider en ging daarna als
werkstudent studeren aan de UCL,
waar hij in 1989 zijn doctoraat behaalde
in de microbiologie en de moleculaire
genetica. Hij publiceerde boeken in
het Nederlands en het Frans. Na zijn
pensionering kwam Wajih als leraar
in contact met veel andere migranten,
wier getuigenissen hij onder meer in
de roman Leila (Davidsfonds 2018)
verwerkte. Ook Kind van Aleppo, zijn
tweede roman in het Nederlands, is op
die manier ontstaan.

‘WAJIH RAYYAN IS BEHALVE EEN MEESLEPENDE VERTELLER
OOK EEN GEÏNFORMEERDE AUTEUR DIE DOOR ZIJN AFKOMST
EN LEVENSVERHAAL EEN BRUG KAN SLAAN TUSSEN WESTERSE
DENKBEELDEN EN VOOROORDELEN EN DE
COMPLEXE WERELD VAN HET MIDDEN-OOSTEN.
HIJ IS VOORAL EEN BEWOGEN SCHRIJVER MET EEN
GROOT HART VOOR DE MENS.’
Bart Philipsen, KU Leuven, departement Literatuurwetenschap

AUTEUR IS BESCHIKBAAR
VOOR INTERVIEWS
DIGITALE ADVERTENTIECAMPAGNE

14 x 21,5 cm
Paperback
88 pagina’s
€ 13,50
Verschijnt juni 2022
NUR 301
ISBN 978 90 223 3914 5
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Beste cartoons wereldwijd

Best cartoons worldwide

geselecteerd door

selected by

Cartoonfestival

CARTOONS 2022

Sinds 1962 biedt het Cartoonfestival
Knokke-Heist elke zomer een podium
aan de beste cartoonisten van de hele
wereld. In de loop der jaren groeide het
festival uit tot een vaste waarde op de
internationale kalender.

Cartoons 2022 toont opnieuw een
prachtige waaier van creativiteit en
tekenstijlen uit binnen- en buitenland.
Bewonder de cartoons, glimlach, sta
versteld, lach je een breuk of proest
het uit: aan deze bundel blijf je plezier
beleven.

Vanaf het ontstaan van het festival
publiceert Davidsfonds jaarlijks een
selectie uit de genomineerde cartoons
van de editie van dat jaar. Of cartoons nu
kritisch of ontwapenend zijn, brandend
actueel of tijdloos, met couleur locale
of universeel, ze brengen uiteenlopende
visies op de wereld en de actualiteit in
een taal die iedereen begrijpt: humor.

HET BOEK BIJ HET OUDSTE
CARTOONFESTIVAL TER WERELD

19 x 19 cm
Hardcover
Ca. 128 pagina’s
€ 17,99
Verschijnt juni 2022
NUR 371
ISBN 978 90 223 3915 2
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DE ROETS 2023

Ook in 2023 laat De Roets je weer elke
week markante mensen en historische
verhalen uit onze contreien ontdekken
of herontdekken. En of ze nu bekend
of minder bekend zijn, ze zijn altijd
historisch correct en pittig verteld.
Op de cover herken je onder anderen
Grutte Pier, Frieslands vrijheidsstrijder,
radio-icoon Lutgart Simoens, Leonie
Osterrieth-Mols geschilderd door Theo
van Rysselberghe, componist-dirigent
Lodewijk De Vocht en Paul Splingaerd,
de vondeling die het in China tot
mandarijn schopte.

Verder lees je ook verhalen over
Cornelis Lely, de ingenieur die met
zijn Afsluitdijk Nederland behoedde
voor nog meer overstromingsrampen;
Paul Vandenbussche, de topman van
de openbare omroep die streefde
naar objectiviteit en het Vlaamse
zelfvertrouwen van de BRT versterkte;
Lode de Boninghe, een van de
IJzersymbolen die van zijn Franstalige
familie niet begraven mocht worden
in de crypte van de IJzertoren en
Annette Cogels, de tenniskampioene
die in Canada op beren ging jagen en
ontdekkingsreizigster werd. Verder
ook nog onder anderen Floris Jespers,
Raymond Impanis, Maurice De Wilde,
Hendrik-Jan Spaas en Jan Verbraeken.
Daarbovenop krijg je elke week
verrassende weetjes, is er voldoende
ruimte voor notities en zijn er voor
quizfanaten heel wat historische
puzzels. Voor groot en klein. Een ideaal
geschenk voor onder de kerstboom!

‘De trouwe liefhebber van De Roets heeft al langer een Vlaamse canon.
Een leeswijzer voor onze cultuur. Een handleiding voor
onze Vlaamse geschiedenis.’
Peter De Wilde, nationaal voorzitter Davidsfonds

15,8 x 28,5 cm
Wire-O
Ca. 124 pagina’s
€ 15,99
Verschijnt augustus 2022
NUR 041 / 680
ISBN 978 90 223 3916 9
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VANAF MEI 2022 IN DE BOEKHANDEL:

Felix
Timmermans

De tentoonstelling Boerenpsalm, met
werk van Koen Broucke,
Felix Timmermans en Jakob Smits,
loopt van 15 mei tot 28 augustus 2022 in
het Jakob Smitsmuseum in Mol.
Alle info: www.jakobsmits.be.

INLEIDING

BART VAN LOO – ILLUSTRATIES KOEN BROUCKE
N A WOOR D GASTON DURNEZ

D A V I D S F O N D S

L I T E R A I R

‘Boerenpsalm is een werk dat ik reeds veel jaren in mij meedraag. Ik
bewonder de boer, ik vereer hem, al zou ik er zelf geen willen zijn. Ik heb het
werk geschreven zoals ik al mijn ander werk geschreven heb, omdat ik het niet
laten kan en omdat ik het gaarne doe. Uit dwang en uit lust. Een ding weet
ik goed: zo’n werk zou ik twintig jaar geleden niet kunnen schrijven hebben.
Daar is eerst leven, en verwisseling van licht en donker voor nodig.’
Felix Timmermans
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Omslagillustratie: coverbeeld van het
boek ‘HNITA. Hoe Heist-op-den-Berg
een Europese jazzhoofdstad werd’
van Jan Van den Broeck.
Op de foto: Juul Anthonissen en
jazlegende Charles Mingus,
met in de achtergrond pianist
Don Pullen, wandelen door
Heist-op-den-Berg in juli 1975.
(Foto Rob Miseur, by courtesy of Centro Studi
“Arrigo Polillo” - Sezione Ricerca della
Associazione Siena Jazz/Accademia
Nazionale del Jazz)

